
यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०२४२ लोकेन्द्र न्यौपाने तिलागुफा-८, कातलकोट कर्ााखर/धनलक्ष्मी प्रमानन्द

२ ८७०२१८ सुतिप रेग्मी गण्डकी-७, गोरखा गजेन्द्रप्रसाि/गीिा टंकनाथ

३ ८७०१९१ अतनल रेग्मी रत् ननगर-८, तििवन ओमप्रसाि/उषा तिषु्णप्रसाि

४ ८७०१३६ तिनेश अर्ााल िारघरे-१, नुवाकोट हररप्रसाि/िेवकी नन्दप्रसाि

५ ८७०१८९ संिोष र्ािव कोटतहमाई-३, रुपने्दही तिनेशप्रसाि/ज्ञानमिी खेलाईप्रसाि

६ ८७०३२४ गररमा थापा गौरीशंकर-३, िोलखा गोपालतवक्रम/सानुकान्छी पुष्पिहािुर

७ ८७०१८६ अतिनाश भट्टराई लेखनाथ-८, कास्की िेिुप्रसाि/तवषु्णकुमारी ितिनाथ

८ ८७०१८५ तमलन पौडेल कुश् मा-५, पवाि िेजेन्द्रप्रसाि/तभमकुमारी िेिनाथ

९ ८७०२७४ तनशा पौडेल अजुानिौपारी-३, स्याङ्जा खडानन्द/िन्द्रकली तटकाराम

१० ८७०२२७ शान्ती कुवर तिमुरे-३, पाल्पा शेरिहािुर/सातवत्रा अमरिहािुर

११ ८७०२३० अरुर् खनाल तसमलपानी-५, अघााखााँिी लोकनाथ/तसिािेवी छतिलाल

१२ ८७०३२७ उतमाला पोखे्रल िेविुली-१, नवलपरासी ऋतषराम/रमा तललानाथ

१३ ८७०२४८ सनम महजान लतलिपुर-७, लतलिपुर तिपलाल/गंगा िुलोक

सिफाररश योग्यताक्रमः

आर्ोगको सवज्ञापन नं. १७३०७/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृतष सेवा, भेटेररनरी समूह, रा.प.िृिीर् शे्रर्ी, पशु तितकत्सक पिको

माग पि संख्या १३ (िेह्र) का लातग तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भएका २२ (िाइस) जना उमे्मिवारहरुको तमति

२०७९।०५।३० िेखख ०६।०२ गिेसम्म अन्तवाािाा संिालन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि २० (िीस) जना उमे्मिवारहरुको

अन्तवाािाा , सामूतहक परीक्षर् र तलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा िेहार् िमोतजमको र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन

आएकोले थथार्ी तनरु्खिको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा तसफाररश गने गरी तमति २०७९।०६।०२ मा

तनर्ार् भएको हुाँिा सम्बखिि सिैको जानकारीको लातग र्ो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३४३/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।०२
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०२२३ तिरर्कृष्ण तिवारी टोखा-१२, कािमाडौं रामकृष्ण/िारा मोहतनतध

२ ८७०१०८ तिनेश पन्त भीमित्त-१०, कञ् िनपुर तकशोररस/लक्ष्मीिेवी नगेन्द्रप्रसाि

३ ८७०१६३ प्रवेग आिार्ा भानु-४, िनहुाँ िुखिसागर/रुखिर्ी रमािल्लभ

यो.क्र.नं. रोल नं. बाबुको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१४३ खगेन्द्रप्रसाि भेषनाथ

२ ८७०२५६ खखमिहािुर मनिहािुर

३ ८७०१०७ मानतसंह पुट्के

४ ८७०१४१ राजेन्द्रप्रसाि िेतवप्रसाि

(सबजय गौतम)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सुशील ऐरी

सुरज मरहट्टा

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

र्स तवज्ञापनमा तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भई अन्तवाािाामा सखम्मतलन भएका उमे्मिवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखिि उमे्मिवारले र्ो नतिजा प्रकाशन भएको 

तमतिले ७ (िात) तिन पतछ अको ७ (िात) तिनसम्म आर्ोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हेना सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

अस्थायी योग्यताक्रमः

उमे्मदवारको नाम थर

तिजर् पौडेल

सुिाश के्षत्री
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०२६४ सुखििा तिसंखे कमलामाई-५, तसिुली गोरेिहािुर/मन्जु अम्बरिहािुर

२ ८७०२५५ तिक्षा सापकोटा िुटवल-१०, रुपने्दही अजुानप्रसाि/शान्ती गुर्ातनतध

३ ८७०१९४ पररक्षा गुरुङ्ग सुनवल-५, नवलपरासी गंगािहािुर/कुमारी गम्मरतसंह

४ ८७०२४५ करुर्ा शमाा पखण्डि भानु-७, िनहुाँ तवकास/तटकािेवी हृिर्नाथ

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०३०५ प्रज्ञा भट्टराई िूढानीलकण्ठ-१०, कािमाडौं सोमप्रसाि/पुष्पािेवी हेमप्रसाि

२ ८७०१०९ तितपका रेग्मी िन्द्रातगरी-६, कािमाडौं कृष्णप्रसाि/मेनुका नरनाथ

(सबजय गौतम)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

र्स तवज्ञापनमा तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भई अन्तवाािाामा सखम्मतलन भएका उमे्मिवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखिि उमे्मिवारले र्ो नतिजा प्रकाशन भएको 

तमतिले ७ (िात) तिन पतछ अको ७ (िात) तिनसम्म आर्ोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हेना सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३४४/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।०२

आर्ोगको सवज्ञापन नं. १७३०८/०७८-७९ (मसहला), नेपाल कृतष सेवा, भेटेररनरी समूह, रा.प.िृिीर् शे्रर्ी, पशु तितकत्सक पिको

माग पि संख्या ४ (िार) का लातग तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भएका १५ (पन्ध्र) जना उमे्मिवारहरुको तमति

२०७९।०५।३० िेखख ०६।०२ गिेसम्म अन्तवाािाा संिालन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि १३ (िेह्र) जना उमे्मिवारहरुको

अन्तवाािाा , सामूतहक परीक्षर् र तलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा िेहार् िमोतजमको र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन आएकोले

थथार्ी तनरु्खिको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा तसफाररश गने गरी तमति २०७९।०६।०२ मा तनर्ार्

भएको हुाँिा सम्बखिि सिैको जानकारीको लातग र्ो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०३६८ िन्द्रकला राना कोटा-३, िनहुाँ खखमिहािुर/इतनमार्ा रेखे

२ ८७०१३१ पे्रतमसा शे्रष्ठ रत् ननगर-९, तििवन पे्रमकुमार/आसमार्ा धनिहािुर

३ ८७००४७ आभाष शे्रष्ठ राजघाट-५, मोरङ तडल्लीराज/ईश्वरीकुमारी श्रीनारार्र्

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०२५० अतमक शे्रष्ठ भानु-६, िनहुाँ अजुानकुमार/कमला जर्राम

(सबजय गौतम)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

र्स तवज्ञापनमा तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भई अन्तवाािाामा सखम्मतलन भएका उमे्मिवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखिि उमे्मिवारले र्ो नतिजा प्रकाशन भएको 

तमतिले ७ (िात) तिन पतछ अको ७ (िात) तिनसम्म आर्ोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हेना सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३४५/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।०२

आर्ोगको सवज्ञापन नं. १७३०९/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल कृतष सेवा, भेटेररनरी समूह, रा.प.िृिीर् शे्रर्ी, पशु तितकत्सक

पिको माग पि संख्या ३ (िीन) का लातग तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भएका ८ (आि) जना उमे्मिवारहरुको

तमति २०७९।०५।३० िेखख ०६।०२ गिेसम्म अन्तवाािाा संिालन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि ८ (आि) जना उमे्मिवारहरुको

अन्तवाािाा , सामूतहक परीक्षर् र तलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा िेहार् िमोतजमको र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन

आएकोले थथार्ी तनरु्खिको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा तसफाररश गने गरी तमति २०७९।०६।०२ मा

तनर्ार् भएको हुाँिा सम्बखिि सिैको जानकारीको लातग र्ो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०२६८ रुतवना शाह खडक-७, सप्री भरिकुमार/सुमीत्रा नथुनी

२ ८७००१८ अतलशा झा मनरातशसवा-९, महोत्तरी सुतशलकुमार/तवतनिा भोला

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०१३२ राजेशकुमार शाह को.मधेपुरा-७, सप्री रामिहािुर/गोिावरी िलराम

(सबजय गौतम)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

र्स तवज्ञापनमा तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भई अन्तवाािाामा सखम्मतलन भएका उमे्मिवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखिि उमे्मिवारले र्ो नतिजा प्रकाशन भएको 

तमतिले ७ (िात) तिन पतछ अको ७ (िात) तिनसम्म आर्ोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हेना सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं.  ३४६/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।०२

आर्ोगको सवज्ञापन नं. १७३१०/०७८-७९ (मिेशी), नेपाल कृतष सेवा, भेटेररनरी समूह, रा.प.िृिीर् शे्रर्ी, पशु तितकत्सक पिको

माग पि संख्या २ (िुई) का लातग तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भएका ८ (आि) जना उमे्मिवारहरुको तमति

२०७९।०५।३० िेखख ०६।०२ गिेसम्म अन्तवाािाा संिालन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि ७ (साि) जना उमे्मिवारहरुको

अन्तवाािाा , सामूतहक परीक्षर् र तलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा िेहार् िमोतजमको र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन

आएकोले थथार्ी तनरु्खिको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा तसफाररश गने गरी तमति २०७९।०६।०२ मा

तनर्ार् भएको हुाँिा सम्बखिि सिैको जानकारीको लातग र्ो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
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यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०३४६ सुरेश नेपाली पुिलीिजार-१, स्याड््डजा कृष्णिहािुर/िन्द्रकला िुलिहािुर

२ ८७०३७२ सृजना िमे्रल िेविह-२, रुपने्दही नन्दिहािुर/कल्पना भीमिहािुर

यो.क्र.नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर ठेगाना बाबु/आमाको नाम बाजेको नाम

१ ८७०३५९ सुिोध शाह शंकर भरिपुर-१०, तििवन खड्किहािुर/फूलमार्ा शुकिहािुर

(सबजय गौतम)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव

नोटः  

सिफाररश योग्यताक्रमः

वैकल्पिक योग्यताक्रमः

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

र्स तवज्ञापनमा तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भई अन्तवाािाामा सखम्मतलन भएका उमे्मिवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ाङ्क सम्बखिि उमे्मिवारले र्ो नतिजा प्रकाशन भएको 

तमतिले ७ (िात) तिन पतछ अको ७ (िात) तिनसम्म आर्ोगको Website: www.psc.gov.np/advertise/advertise/user िाट हेना सतकने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३४७/०७९-८०

समसतः  २०७९।०६।०२

आर्ोगको सवज्ञापन नं. १७३११/०७८-७९ (दसलत), नेपाल कृतष सेवा, भेटेररनरी समूह, रा.प.िृिीर् शे्रर्ी, पशु तितकत्सक पिको

माग पि संख्या २ (िुई) का लातग तलखखि परीक्षािाट अन्तवाािााको लातग छनौट भएका ५ (पााँि) जना उमे्मिवारहरुको तमति

२०७९।०५।३० िेखख ०६।०२ गिेसम्म अन्तवाािाा संिालन भएकोमा अन्तवाािाामा उपखथथि ५ (पााँि) जना उमे्मिवारहरुको

अन्तवाािाा , सामूतहक परीक्षर् र तलखखि परीक्षा समेिको प्राप्ांकको आधारमा िेहार् िमोतजमको र्ोग्यिाक्रम कार्म हुन

आएकोले थथार्ी तनरु्खिको लातग संघीर् मातमला िथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालर्मा तसफाररश गने गरी तमति २०७९।०६।०२ मा

तनर्ार् भएको हुाँिा सम्बखिि सिैको जानकारीको लातग र्ो सूिना प्रकाशन गररएको छ ।
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समसतः  २०७९।०६।०२

योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

िमावेशी
कैसफयत

१ ८७०२४२ लोकेन्द्र न्यौपाने 17307/078-79 खुला

२ ८७०२१८ सुतिप रेग्मी 17307/078-79 खुला

३ ८७०१९१ अतनल रेग्मी 17307/078-79 खुला

४ ८७०१३६ तिनेश अर्ााल 17307/078-79 खुला

५ ८७०१८९ संिोष र्ािव 17307/078-79 खुला

६ ८७०३२४ गररमा थापा 17307/078-79 खुला

७ ८७०१८६ अतिनाश भट्टराई 17307/078-79 खुला

८ ८७०१८५ तमलन पौडेल 17307/078-79 खुला

९ ८७०२७४ तनशा पौडेल 17307/078-79 खुला

१० ८७०२२७ शान्ती कुवर 17307/078-79 खुला

११ ८७०२३० अरुर् खनाल 17307/078-79 खुला

१२ ८७०३२७ उतमाला पोखे्रल 17307/078-79 खुला

१३ ८७०२४८ सनम महजान 17307/078-79 खुला

१४ ८७०२६४ सुखििा तिसंखे 17308/078-79 मतहला

१५ ८७०२५५ तिक्षा सापकोटा 17308/078-79 मतहला

१६ ८७०३४६ सुरेश नेपाली 17311/078-79 ितलि

१७ ८७०१९४ पररक्षा गुरुङ्ग 17308/078-79 मतहला

१८ ८७०२४५ करुर्ा शमाा पखण्डि 17308/078-79 मतहला

१९ ८७०३६८ िन्द्रकला राना 17309/078-79 आ.ज.

लोक िेवा आयोग
अन्तवााताा तथा सिफाररश महाशाखा

(अन्तवााताा तथा सिफाररश शाखा)

िूचना नं. ३४८/०७९-८०

आर्ोगको सवज्ञापन नम्बर १७३०७/०७८-७९ (खुला), १७३०८/०७८-७९ (मसहला), १७३०९/०७८-७९ (आ.ज.),

१७३१०/०७८-७९ (मिेशी) र १७३११/०७८-७९ (दसलत), नेपाल कृतष सेवा, भेटेररनरी समूह, रा.प.िृिीर् शे्रर्ी, पशु

तितकत्सक पिमा तनरु्खिका लातग तसफाररश भएका उमे्मिवारहरुले प्राप् गरेको कूल प्राप्ांकको आधारमा रहेको

एकमुष्ट र्ोग्यिाक्रमको सूिी तमति २०७९।०६।०२ को तनर्ार्ानुसार सम्बखिि सिैको जानकारीको लातग र्ो सूिना

प्रकाशन गररएको छ ।

एकमुष्ट योग्यताक्रमको िुची: 
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योग्यताक्रम नं. रोल नं. उमे्मदवारको नाम थर
सिफाररश गररएको 

सवज्ञापन नं.

खुला/ 

िमावेशी
कैसफयत

२० ८७०२६८ रुतवना शाह 17310/078-79 मधेशी

२१ ८७०१३१ पे्रतमसा शे्रष्ठ 17309/078-79 आ.ज.

२२ ८७००४७ आभाष शे्रष्ठ 17309/078-79 आ.ज.

२३ ८७००१८ अतलशा झा 17310/078-79 मधेशी

२४ ८७०३७२ सृजना िमे्रल 17311/078-79 ितलि

(देवेन्द्र शमाा)

शाखा असिकृत

(सबजय गौतम)

शाखा असिकृत

(युवराज पोखरेल)

उपिसचव
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